
 

 

 
 
Vi får mange spørsmål om hvordan kajakken skal pakkes på best mulig måte. I denne artikkelen beskriver vi 
hovedprinsippene og deler noen praktiske erfaringer.  
 

Balanse og vekt 

 
Legg alltid tyngre gjenstander inn mot veggene på sittebrønnen foran og bak. De tyngste gjenstandene skal 
ligge i bunnen av kajakken. Oppe på disse, og ut mot sidene, legger du de medium tunge gjenstandene. I 
midten på toppen og ut i baug og akter legges det utstyret som er lett. 
 
Bruk vanntette poser 

Pakk i vanntette pakkposer i forskjellige størrelser, gjerne fra 5 til 25 liter. Det er lettere å utnytte plassen 
godt når du har flere pakkposer. Mindre og medium store pakkposer kan plasseres ved siden av og oppå 
hverandre. Sats på pakkposer av god kvalitet, som er lette å komprimere og lukke. Søppelsekker og vanlige 
plastposer egner seg ikke til det som skal holdes tørt. Det er også et godt råd å sjekke at det ikke er skarpe 
kanter eller skruer som stikker ut inne i skottene og kan «skjære» hull i pakkposene. 

Noen praktiske pakketips 

 

Mange kajakker har en dagluke på høyre side bak sittebrønnen. Her legger du det du vil ha rask tilgang til på 
turen, f.eks. førstehjelpssaker, drikke, sjokolade, mat, lue og votter. Det er også blitt vanlige at kajakkene har 
et lite «skott» rett foran sittebrønnen, til oppbevaring av f.eks. mobiltelefonen og bilnøkler. Legge dem alltid i 
vanntette poser. En vanntett transparent mobilpose er et godt valg. Med en mobilpose kan du også bruke 
telefonen når du er på vannet, dersom det skulle bli behov for det. 

I baug og akter vil du ofte legge de minste pakkposene. Husk å feste en snor i håndtaket på dem før du 
skyver dem på plass. Da får du lett tak i dem ved behov. Uten en snor vil du fort oppdage at du ikke var så 
langarmet som du trodde. 

Legg utstyr som naturlig hører sammen i samme eller tilstøtende pakkposer og i samme skott. Ingenting er 
så irriterende som å måtte pakke opp og ned hele kajakken fordi tingene ikke ligger der de skal. Mat, 
kokeapparat, gass og fyrstikker på forskjellige steder er en klassiker. Til transport til og fra kajakken når du 
slår leir er de store plast «bæreposene» til IKEA veldige hendige. 

Baugen på kajakken treffer land først og ligger ofte på tørt land. Det er lurt å legge det du vil ha behov for 
ved pauser i det fremre skottet, f.eks. mat, termos og varme klær. 

Pakk det du skal ha med deg på turen i skottene og hold dekket ryddig og rent. På dekket skal du primært ha 
sikkerhetsutstyret ditt: kartmappe, årepose, pumpe, ei kort taueline og ekstra åre. En dekksbag kan også 
være praktisk. De er vanntette og konstruert for å fange lite vind.  

- Erfarne padlere prøvepakker gjerne kajakken før turen starter. Det er et veldig godt råd. - 

Pakk kajakken riktig før turen 
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Generelt kan man kanskje si at fordelen med en kajakk er at du slipper å 
bære tunge bører på ryggen. Et pakkevolum i skottene på en turkajakk på 
160 liter eller mer er ikke uvanlig. Men her som ellers har god plass en 
tendens til å bli brukt opp og vel så det.  
 
For at kajakken skal gå godt i sjøen er den konstruert slik at den er litt 
tyngre foran enn bak. Det er viktig å opprettholde denne balansen når du 
pakker. 

Lukene på skottene kan være av forskjellige form 
og størrelse, ofte er den bakre luken oval og har 
størst diameter. Her lønner det seg derfor å legge 
de tingene som krever mest plass. Den fremre 
luken har gjerne mindre diameter og kan være 
rund. Noen av de utpregede turkajakkene har store 
ovale luker foran og bak. 
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